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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Entende-se por Estágio curricular obrigatório e supervisionado o conjunto de 

atividades desenvolvidas pelos estudantes de Zootecnia, através de um contato 

direto com o ambiente de trabalho profissional com atividades programadas, 

supervisionadas e avaliadas. 

O estágio como componente da formação acadêmica, deve atender às 

exigências do projeto pedagógico do curso de Zootecnia, desenvolvido em campos 

selecionados e supervisionados de acordo com a legislação vigente e as normas 

gerais da PUC GOIÁS, dos convênios firmados e em consonância com os critérios 

estabelecidos pelo curso de Zootecnia. Requer avaliação contínua, envolvendo PUC 

GOIÁS e a unidade concedente de estágio. Será desenvolvido pelo aluno em 

conformidade com seu campo de formação profissional, de acordo com os objetivos 

curriculares do curso viabilizados em comum acordo com a instituição onde o 

mesmo deverá ocorrer. 

Considera-se como campo de formação profissional, para efeito de estágio, 

o conjunto de atividades relacionadas às principais áreas do curso. O estágio 

curricular obrigatório deve ser realizado, preferencialmente, fora do âmbito da 

instituição, para permitir ao aluno a vivência de novas experiências.  

A Lei No 11.788, de 25 de setembro de 2008, regulamenta os estágios de 

qualquer natureza, obrigatórios ou não, em qualquer área profissional no Brasil e 

estabelece que todo educando deve estar matriculado e com frequência regular em 

curso de Educação Superior. Além disso, o estágio deve ser efetivado mediante um 

Termo de Compromisso celebrado entre o educando, a parte concedente do estágio 

e a instituição de ensino (Art. 3º). Assim sendo, o Coordenador de Estágios será o 

responsável pela assinatura do Termo de compromisso de estágio curricular 

obrigatório (BRASIL, 2008). 

O presente manual é para uso dos professores orientadores, acadêmicos, 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionado – ZOO 1024 e supervisores de 

campo.  
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2. OBJETIVOS 

 

1. Permitir que os acadêmicos desenvolvam atividades na área de Zootecnia 

através do contato direto com o ambiente de trabalho profissional; 

2. Promover o aprofundamento dos conhecimentos técnico-científicos; 

3. Aprimorar o relacionamento interpessoal em um ambiente de trabalho; 

4. Manter contato com documentação técnica, aprendendo a gerá-la e a utilizá-

la no desenvolvimento de relatórios. 

 

 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A estrutura organizacional do Estágio Curricular Obrigatório é constituída de:  

1. Coordenação de Estágios do curso de Zootecnia; 

2. Um professor orientador designado pela coordenação do curso de Zootecnia; 

3. Um supervisor de campo, designado pela empresa onde ocorrerá o estágio; 

4. Dois membros participantes da banca avaliadora; 

5. Estagiários (acadêmicos do curso, devidamente matriculado na disciplina 

Estágio Obrigatório Supervisionado ZOO 1024); 

 

 

4. ATRIBUIÇÕES 

 

4.1. Compete à Coordenação de Estágios: 

 

1. Cumprir normas gerais estabelecidas pela lei que ampara o estágio nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008. 

2. Celebrar convênios entre o curso de Zootecnia e as empresas que oferecerão 

estágio; 

3. Assinar contratos e termos de compromisso. 

4. Analisar a pertinência da solicitação do estágio em acordo com a natureza do 

projeto Pedagógico do curso de Zootecnia, em suas habilidades. 

5. Acompanhar as partes envolvidas no estágio quanto à observância das 

normas vigentes. 
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6. Emitir e encaminhar pareceres ou informes à Coordenação do curso.  

7. Manter organizado e atualizado o cadastro dos estagiários e o arquivo de 

dados referentes ao estágio. 

8. Encaminhar, a ASSEM/PROGRAD, solicitações e documentos necessários 

para expedição de certificados de estágio para acadêmicos de Estágios Curriculares 

Obrigatórios (ESO), bem como para os supervisores profissionais dos estágios 

curriculares. 

 

 

4.2. Ao professor orientador, compete:  

 

1. Organizar, com o estagiário e com o supervisor do estágio um programa e 

cronograma de estágio. 

2. Orientar o estagiário a desenvolver as atividades fixadas no programa e 

cronograma, bem como auxilia-lo quanto às providências a serem tomadas com 

relação ao levantamento de dados, fontes de consulta e análises a serem efetuadas. 

3. Acompanhar e manter sob sua guarda o processo de estágio, desde o seu 

recebimento formal até a sua conclusão, ocasião em que deverá devolvê-lo à 

Coordenação de Estágios para finalização do processo. 

4. Fixar prazos para a apresentação de relatórios parciais do estágio 

(encontros), estabelecer as normas de apresentação dos relatórios parciais e final, 

discuti-lo com o aluno e avaliá-lo. 

5. Sugerir os componentes da banca avaliadora do estágio, bem como do 

relatório à Coordenação de Estágios. 

6. Avaliar os relatórios parciais e final. 

7. Encaminhar ficha de avaliação ao Supervisor de campo, para compor a nota 

N1, relativo a 40% do peso da avaliação e caberá ao orientador, realizar uma 

avaliação com peso de 60%, para complementação da média de N1. Com apoio da 

Coordenação de Estágios, fazendo com que seja retornado à avaliação do 

supervisor na data estabelecida. 

8. Certificar-se junto ao acadêmico se toda a documentação exigida pela 

ASSEM/PROGRAD e Coordenação de Estágios, estão devidamente registradas, 

´principalmente o convênio com a empresa e o termo de compromisso. 
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9. Entregar todas as pautas de presenças, rascunho de notas e as notas N1 e 

N2, à secretaria do curso de Zootecnia, atentando para os prazos. 

10. Estar em perfeita anuência com o orientando (acadêmico estagiário), 

atendendo a toda a programação definida pelo, especialmente datas de 

encontros, datas de entregas de documentações, mantendo com o supervisor 

e aluno uma relação harmônica e respeitosa. 

 

 

4.3. Ao supervisor do campo de estágio, compete: 

 

1. Ser o agente formador do estágio na empresa, devendo ser um profissional 

graduado e com conhecimento técnico compatível com a área de atividades do 

estagiário. 

2. Colaborar na elaboração do plano de atividades do estagiário, bem como na 

observação do seu cumprimento, tendo em conta permanentemente a relação 

formação/avaliação.  

3. Ser o agente de ligação entre o estagiário e a empresa. 

4. Avaliar o acadêmico, durante o período de estágio, aplicando uma nota de 0 a 

10, em formulário próprio a ser enviado pela Coordenação de Estágios, com 

anuência do professor orientador, referente à N1. Atentar para o prazo constante no 

calendário da PUC Goiás, o envio da nota ao professor orientador. 

 

 

4.4. Ao aluno estagiário, compete:  

 

1. Conseguir uma empresa para realizar o estágio; 

2. Entrar com a documentação necessária na Coordenação de Estágios. 

3. Integrar-se o melhor possível à empresa onde vai efetuar o estágio, tanto 

profissionalmente, quanto pessoalmente, familiarizando-se com colegas, grupos de 

trabalho e superiores hierárquicos. 

4. Desenvolver as atividades fixadas no programa e cronograma de estágio, 

mediante instruções dos orientadores do estágio. 

5. Respeitar a programação, os interesses e limitações da empresa na qual está 

estagiando e as orientações indicadas pelo supervisor do estágio na empresa. 
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6. Entregar os relatórios parciais durante os encontros estabelecidos pelo 

professor orientador e um relatório final, no prazo máximo de 30 dias após término 

do estágio. 

7. Estar em perfeita anuência com o orientador, atendendo a toda a 

programação definida pelo mesmo, especialmente datas de encontros, datas de 

entregas de documentações, mantendo uma relação harmônica e respeitosa. 

8. Comparecer a todas as reuniões propostas pela Coordenação de Estágios e 

Coordenação do curso de Zootecnia. 

9. Submeter-se à avaliação de uma banca examinadora, após entrega do 

relatório final. 

 

 

5. CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

O Estágio Curricular Obrigatório do curso de Zootecnia poderá ser 

desenvolvido nas seguintes áreas: Comportamento e Bem-Estar Animal, 

Forragicultura, Indústria de Produtos de Origem Animal, Manejo Animal, Manejo e 

Conservação de Solo e Água, Meio Ambiente e Bioclimatologia, Melhoramento 

Genético, Nutrição, Alimentação e reprodução Animal; dentre outros, e poderão ser 

desenvolvidas em Agências de Empresas de Pesquisa, Agropecuárias, Autarquias, 

Indústria de Processamento e Comercialização de Sêmen, Fazendas, Indústria de 

Produtos de Origem Animal, Indústria de Ração Animal, Indústria de Suplementação 

Mineral, Instituições de Ensino Superior, Setores de Produção e Laboratórios do 

Curso de Zootecnia da PUC Goiás. 

 

 

6. CONDIÇÕES DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

1. A empresa ou local onde se realizará o estágio, deverá apresentar um 

profissional com formação afim ao curso de Zootecnia, para a supervisão das 

atividades a serem desenvolvidas pelo aluno estagiário. 

2. A formação profissional do supervisor deverá ser compatível com as 

atividades especificadas no programa de estágio. 
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3. O supervisor do campo de estágio deverá atuar em acordo com o professor 

orientador. 

4. O estágio será realizado em empresas, mediante prévio convênio com a PUC 

GOIÁS, através de contrato firmado entre a empresa e o estagiário que, para todos 

os efeitos legais, não gerará vínculo empregatício de qualquer espécie. 

 

 

7 AVALIAÇÃO 

 

1. A ficha de avaliação do estagiário deve ser preenchida e certificada pelo 

supervisor de campo. Nesta ficha deverão ser incluídas a avaliação do processo de 

estágio, do estagiário, e do apoio da instituição para o êxito do estágio. 

2. A nota da N1 será atribuída pelo supervisor de campo (40% da N1) e pelo 

orientador (60% da N1), que realizará a avaliação que complemente a nota de 

N1, está deverá ser lançada na pauta de notas de N1. 

3. A banca avaliadora do estágio deverá ser constituída por professores do 

curso e estabelecida pelo professor orientador com auxílio, se necessário, da 

Coordenação de Estágios e Coordenador de curso. Esta banca avaliará o relatório 

final elaborado pelo acadêmico, bem como as aptidões adquiridas durante o 

processo. 

4. Compete ao professor orientador e banca avaliadora, a elaboração de 

um parecer conclusivo sobre o aproveitamento do acadêmico estagiário e 

emitir a nota de N2, que baseia-se nas média das notas atribuídas pelo 

professor orientador e pelos membros da banca avaliadora, tendo por critério 

os pontos supracitados na ficha de avaliação, com observações voltadas a 

parte escrita e a apresentação oral do relatório de estágio. 

5. O parecer emitido deverá ser entregue à Coordenação de Estágios 

juntamente após a entrega do relatório de estágio final, com as devidas correções 

solicitadas pela banca e acatada pelo orientador. Este será entregue para que seja 

arquivado após a encadernação em capa dura na cor verde. 

6. Será considerado como aprovado o acadêmico que obtiver média igual ou 

superior a 6,0 (seis) e frequência mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por 

cento) do total de horas definidas em cada estágio curricular obrigatório.  
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8. PRÉ-REQUISITOS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

1. Estar matriculado regularmente no curso de Zootecnia da PUC Goiás. 

2. Ter cursado com aprovação as disciplinas afins ao objeto do estágio; 

3. Estar pré-matriculado em uma das sub-turmas da disciplina Estágio 

Supervisionado ZOO 1024;  

4. Caso o acadêmico tenha a intenção de realizar o ESO durante as férias, este 

deverá realizar pré-matrícula na disciplina ZOO 1024 e confirmá-la no período de 

matrícula. Além disso, o aluno deverá apresentar toda a documentação descrita no 

item 11 deste manual. 

5. Ter disponibilidade de tempo para as atividades de estágio; 

6. Ter um plano de estágio elaborado em consonância com o professor 

orientador; 

7. Possuir todos os documentos exigidos, atualizados e devidamente 

preenchidos e assinados. 

8. Serão validados apenas estágios curriculares obrigatórios do acadêmico com 

matrícula efetuada na disciplina ZOO 1024. Para isso é necessário que o estágio 

esteja devidamente registrado, com programa e cronograma de atividades, e que a 

avaliação do supervisor tenha sido enviada para a Coordenação de Estágios. 

 

 

9. QUANTO À INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1. Terá seu estágio não reconhecido o acadêmico que não atender às normas 

estabelecidas neste regulamento. 

2. O professor orientador ou supervisor de campo, pode requerer a qualquer 

momento a suspensão do acadêmico do estágio, desde que constatada negligência 

no desempenho das atividades previstas no plano de estágio, haja falta não 

justificada, ou outra questão considerada relevante, devendo ser encaminhada à 

Coordenação de Estágios, por meio de documento escrito, com as devidas 

justificativas. 
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3. O acadêmico estagiário poderá requerer a suspensão por meio de documento 

escrito ao professor orientador, o qual encaminhará à Coordenação de Estágios, 

para as devidas providências. 

4. O trancamento de matrícula ou abandono da disciplina resulta em interrupção 

do estágio.  

 

 

10. OPERACIONALIZAÇÃO 

 

1. Pré-requisito: Para requerer a prática do estágio o acadêmico deve estar 

matriculado na disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório ZOO 1024; 

2. O período de realização de campo do Estágio da disciplina ESO deverá ter 

comprovadamente a duração mínima de 150 horas; 

3. O estágio será realizado através de programação detalhada (plano de 

estágio), elaborado pelo estagiário juntamente com o supervisor e, aprovado pelo 

professor orientador; 

4. Cada acadêmico terá um professor orientador pertencente ao quadro do 

curso de Zootecnia, e também um supervisor de campo (do local de estágio) de área 

afim (Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário ou Zootecnista). 

 

 

11. COMO PROCEDER PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DE CAMPO 

 

1. Matricular-se na disciplina do ESO; 

2. Após a celebração do convenio e a assinatura do Termo de Compromisso de 

estágio, aprovados o programa e o cronograma o acadêmico estará apto a iniciar o 

estágio obrigatório; 

3. Solicitar na Coordenação de Estágios carta de apresentação e, após sua 

liberação leva-la à empresa onde se realizará o estágio. Esta carta só será liberada 

se o acadêmico estiver apto para realização de estágio obrigatório, de acordo com o 

item 8 deste manual; 

4. Elaborar, junto ao local de estágio, o programa e cronograma do estágio 

obrigatório, apresentar ao professor orientador para aprovação, e depois à 
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Coordenação de Estágios, que encaminhará ao. Caso seja aprovado uma cópia do 

mesmo será arquivada nos documentos de estágio do acadêmico; 

5. Aprovados o programa e cronograma, solicitar junto à empresa a assinatura 

do termo de compromisso do estágio, encaminhando uma cópia devidamente 

assinada pelas partes envolvidas no processo; 

6. Prazo para firmar convênios e assinar os contratos: até 20 dias úteis, a partir 

da realização da matrícula na disciplina ESO 1024; 

7. O estagiário tem obrigatoriedade de apresentar ao supervisor um 

relatório parcial de suas atividades em intervalos estabelecidos pelo mesmo e, 

um relatório final ao orientador até 15 dias após o término do estágio. Nos 

relatórios não se divulgará o que for considerado “sigilo profissional” pelo 

local de estágio; 

8. O orientador deverá se utilizar de contato com o acadêmico/estagiário, 

tanto nas reuniões já definidas neste documento, quanto em contato on line, 

via e-mail. Neste caso o orientador deverá arquivar os conteúdos tratados. 

9. O acadêmico poderá receber orientações de professores do curso de 

Zootecnia, com anuência de seu professor orientador, cabendo a este 

professor acordar esse auxílio com o professor colega. No entanto, tais 

recomendações não deverão sobrepor às emitidas pelo professor orientador.  

10. Após término do estágio o acadêmico deve solicitar ao seu supervisor que 

envie à Coordenação de Estágios a ficha de avaliação de estágio por e-mail 

(laudiceia.zoo@gmail.com) ou em envelope lacrado, a ser entregue na Coordenação 

de Estágios. 

11. Toda documentação referente ao estágio deverá ser entregue na 

Coordenação de Estágios, para arquivamento. 

 

12. BANCA AVALIADORA 

 

1. A banca avaliadora será composta por três componentes, sendo dois 

professores do curso de Zootecnia, obrigatoriamente, sendo um o orientador. A 

banca avaliadora será presidida pelo Orientador, o qual caberá conduzir todos os 

trabalhos; 

mailto:laudiceia.zoo@gmail.com
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2. Os membros da banca avaliadora serão comunicados oficialmente de sua 

participação, com antecedência mínima de sete dias, pela Coordenação de Estágios 

em oficio contendo dia, local e horário; 

3. O relatório de estágio, encadernado em espiral, será entregue aos membros 

da banca, pela Coordenação de Estágios, com sete dias úteis de antecedência da 

data de apresentação; 

4. A apresentação da banca avaliadora é pública e poderá ser assistida por 

quem se interessar em especial acadêmico do curso de Zootecnia, que deverão se 

portar em silêncio, sem nenhuma manifestação. A participação dos acadêmicos do 

curso de Zootecnia, deverá ser acordada e liberada pela Coordenação do curso de 

Zootecnia, bem como pelo Professor que ministraria aula no horário.  

5. A banca avaliadora aplicará uma nota, em formulário específico determinado 

pela Coordenação do Estágio, sendo esta individual de cada avaliador. A nota final 

da N2 do acadêmico será a média aritmética das notas de cada avaliador, baseado 

no desempenho do acadêmico durante a apresentação; arguição e escrita do 

relatório; 

6. A correção do ESO deverá ser realizada mediante as orientações do presente 

manual; 

7. Os membros da banca avaliadora receberão da Coordenação de Estágios, 

junto com o ofício de participação da banca, uma cópia do presente manual. 

 

 

13. APRESENTAÇÃO DO ESO 

 

1. A data da apresentação do relatório do ESO será previamente agendada e 

será divulgada em mural próprio, publicado pela Coordenação de Estágios, no mural 

do térreo e da sala 213, ambos no bloco S, Campus as quais conterá a data, o 

horário, o local das respectivas apresentações. Está deverá ser publicada com 

mínimo de sete dias antes das apresentações. 

2. As cópias do documento escrito encadernado em espiral, com visto do 

orientador serão entregues pelo aluno, à Coordenação de Estágios que 

encaminhará para cada um dos membros da banca avaliadora com antecedência 

mínima de sete dias úteis, juntamente com o manual do ESO; 
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3. A abertura, condução e presidência dos trabalhos da banca avaliadora serão 

feitos pelo professor orientador; 

4. Após a avaliação o orientador comunicará ao aluno seu resultado. Sendo 

esse positivo, o aluno terá sete dias corridos para realizar as correções sugeridas 

pela banca avaliadora; 

5. O relatório do ESO, revisado e endossado pelo orientador pós defesa, deverá 

ser encadernado em capa dura na cor verde bandeira e gravado em CD 

devidamente identificado. Depois tais documentos deverão ser entregues pelo aluno 

à Coordenação de Estágios; 

6. A nota somente será informada e lançada em seu histórico escolar após a 

entrega de todos os documentos descritos no item 5. 

 

 

14. CRONOGRAMA DE DATAS DO ESO  

 

O cronograma de datas será determinado em reunião com a coordenação 

do curso, Coordenação de Estágios e professor orientador do ESO, no inicio de 

cada semestre, o qual será oficializado em reunião de colegiado e após isso, em 

reunião oficial ser apresentado aos alunos matriculados no ESO. 

 

Item Atividade Datas 

1 Reunião com os Professores da disciplina - Estágio 

Supervisionado obrigatório - ZOO 1024 

 

2 Reunião com os alunos matriculados na disciplina - 

Estágio Supervisionado obrigatório - ZOO 1024. 

 

3 Definição: 

 Do local de estágio,  

 Nome do supervisor de campo; 

 Atividades a serem desempenhadas pelo aluno, 

com consentimento do orientador e 

 Entrega, na Coordenação de Estágio, do 

documento definindo os tópicos acima citados. 

 

4 Definição dos dias e horários dos encontros entre o  
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orientador e o aluno, a serem entregues na 

Coordenação de Estágios, em documento digitado. 

5 Término do prazo para definição do Convênio entre 

local de Estágio e PUC Goiás/Curso de Zootecnia e 

Entrega do termo de Compromisso, após firmação do 

Convênio, entre local do estágio e PUC Goiás, em 

documento digitado. 

 

6 Início do período para realização de estágio.  

7 Entrega do Formulário de Avaliação de Campo, 

devidamente preenchido pelo supervisor de campo da 

ESO, com nota de Desempenho registrada (N1). 

 

8 Entrega do nome dos componentes da banca para a 

Coordenação de Estágio. 

 

9 Entrega do relatório de ESO para o 

professor/orientador e componentes da banca. 

 

10 Apresentação pelo aluno das atividades desenvolvidas 

no ESO, para banca avaliadora, de acordo com as 

regras do manual do ESO do curso de Zootecnia.  

 

11 Entrega do relatório de ESO definitivo (corrigido) à 

Coordenação de Estágio para ser arquivado. 
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15. NORMAS PARA REDAÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

15.1 Papel 

 
Deverá ser utilizado papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), utilizando 

um só lado do papel. 

 

 

15.2 Espaçamento 

 

Espaço entrelinha = 1,5 para texto, títulos e subtítulos; 

Espaço entrelinha = simples para nota de rodapé, citações diretas, resumo, título de 

tabelas, indicações de fontes de tabelas, referências bibliográficas. 

Espaço entre texto e título = duas linhas 

Espaço entre texto e subtítulo = uma linha 

Espaço entre título e subtítulo ou texto = uma linha  

Espaço no início do parágrafo ao iniciar o texto, recuado 1,5cm. 

Espaço entrelinhas de título e legendas de tabelas, quadros e figuras= espaço 

simples 

 

 

15.3 Fonte 

 

Tipo: Arial e tamanho 12 para textos, títulos e subtítulos; bem como títulos de tabela, 

figuras, gráficos e quadros. 

Tipo: Arial e tamanho 10 para digitação de citações longas, notas de rodapé, notas 

de tabelas, notas de quadros e notas de ilustrações; 

Títulos de capítulos são escritos em CAIXA ALTA e em negrito. 

Subtítulo em negrito, e apenas a letra inicial da primeira palavra é maiúscula.  

Subtítulos de subseções levam maiúsculas apenas na letra inicial da primeira 

palavra.  
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Exemplo: 

1. RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO E APRESENTAÇÂO DO LOCAL DO ESTÁGIO 

 

1.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

1.2.1. Produção de herbívoros em pastagens 

 

 

15.4 Margens 

 

Esquerda: 3,0 cm 

Direita: 2,0 cm 

Superior: 3,0 cm 

Inferior: 2,5 cm 

 

 

15.5 Numeração de páginas 

 

As páginas devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de rosto, 

sendo que a numeração deverá ser colocada no canto superior direito em 

algarismos romanos (i, ii, iii, iv...) até a página de listas de tabelas. 

A partir da página da introdução a numeração deverá ser em números 

arábicos (1, 2, 3, ...) indo até a última página do trabalho e, colocada no canto 

superior direito. Ressalta-se na página da introdução que será enumerada com o 

número 1, não deverá aparecer o número na página. 

 

 

 

15.7 Estrutura do relatório de estágio curricular obrigatório supervisionado 
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O modelo da estrutura do relatório de estágio obrigatório supervisionado 

apresentado abaixo, contém a ordem em que devem ser dispostos os elementos do 

trabalho: 

1. Capa de Abertura 

2. Folha de Rosto 

3. Dedicatória (Opcional) 

4. Agradecimentos (Opcional) 

5. Epígrafe (Opcional) 

6. Sumário 

7. Lista de figura (Condicionado à necessidade) 

8. Listas de quadros (Condicionado à necessidade) 

9. Listas de tabela (Condicionado à necessidade) 

10. Introdução  

11. Caracterização e apresentação da empresa 

12. Principais atividades desenvolvidas  

13. Outras atividades desenvolvidas 

14. Considerações finais 

15. Referências bibliográficas 

Anexos (Condicionado à necessidade) 

 

 

 

15.7.1 Capa 

 

É a cobertura externa de material rígido que abrange as folhas que 

constituem o trabalho, em capa dura, de cor verde bandeira. As encadernações 

com espiral somente serão aceitas no documento provisório (a ser entregue à 

banca). Deverá contar com o nome da instituição, o nome da escola, o nome do 

curso, o título Relatório supervisionado ..., o nome do autor, o nome do orientador, 

o nome da cidade e o ano (FIGURA 1).  
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Figura 1 – Modelo de capa. 

 

No documento definitivo a capa dura é obrigatória e não serão aceitos 

documentos encadernados com espiral, as informações da capa dura, com 

exceção dos símbolos. 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

NOME DA ESCOLA 

NOME DO CURSO 

 
 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
seguido do TÍTULO DO TRABALHO: Subtítulo 

 (tamanho 14) 
 
 
 
 

Nome do autor 
Nome do orientador 

 
 
 
 
 
 
 

Cidade – Estado 

 Ano 
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15.8. Elementos pré-textuais 

 

15.8.1 Folha de rosto 

 

A folha de rosto é a que contém os elementos essenciais à identificação 

do trabalho, ou seja: 

 Autor; 

 Título: claro e preciso, contendo palavras que identifiquem o seu conteúdo e 

possibilitem a indexação e recuperação da informação; 

 Nome do orientador; 

 Local (cidade da instituição); 

 Ano em que foi apresentado o relatório de ESO, em algarismos arábicos 

(2016); 

 A folha de rosto deverá apresentar a LOGOMARCA da instituição e do Curso 

de Zootecnia da PUC; 

 A cidade escrita no final da folha de rosto deverá ser obrigatoriamente a 

cidade na qual pertence à Instituição, isto é, Goiânia; 

 Deverá conter o seguinte: 

 Relatório de estágio obrigatório supervisionado apresentado como 

requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Zootecnia, 

junto ao curso de Zootecnia, da Escola de Ciências Agrárias e 

Biológicas, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

 O nome do orientador deverá constar “Dr ou Dra.” quando possui título de 

doutor ou “Me. ”, quando possui título de mestre, ou Esp. quando possuir o título de 

especialista. 
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Figura 2 – Modelo de folha de rosto. 
 

 

15.8.2 Folha de Dedicatória (opcional). 

 

É a menção em que o autor presta homenagem ou dedica o trabalho a 

alguém. É colocada em folha distinta, logo após a folha de aprovação. Com o texto 

disposto no fim da página, no canto direito. 

 

 

NOME DO AUTOR (tamanho 14) 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO: Subtítulo 

 

 

Relatório de estágio obrigatório 
supervisionado apresentado como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
Bacharel em Zootecnia, junto ao curso de 
Zootecnia, da Escola de Ciências Agrárias 
e Biológicas, da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás. 

 

 

 

Orientador: Prof. título. Nome Completo 

 

 
 

Cidade - Estado 
Ano 
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Exemplo: 

 

 
Figura 3 – Modelo de folha de dedicatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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15.8.3 Folha de Agradecimentos (opcional) 

 

São menções que o autor faz a pessoas e/ou instituições das quais 

eventualmente recebeu apoio e que contribuíram de maneira relevante, para o 

desenvolvimento do trabalho. Os agradecimentos aparecem em folha distinta 

após a dedicatória, usa-se texto em parágrafos, disposto logo no início da folha, 

com espaços entre linhas de 1,5. 

Exemplo: 

 
Figura 4 – Modelo de folha de agradecimentos. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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15.8.4 Epígrafe (opcional) 

 

É a inscrição de um trecho em prosa ou composição poética que de certa 

forma inspirou a construção do trabalho. O trecho deve ser seguido da indicação 

de autor. Colocada deslocada à direita, no final da página, com espaço 1,5 entre 

linhas. 

 

Exemplo: 

 
Figura 5 – Modelo de folha da epígrafe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouco conhecimento 

faz que as criaturas se 

sintam orgulhosas. 

Leonardo da Vinci 
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15.8.5 Sumário 

 

Sumário é a enumeração dos títulos e subtítulos, seções ou partes do 

trabalho, na ordem em que aparecem no texto, indicando suas subordinações, bem 

como as folhas em que se iniciam a enumeração  

 

Exemplo: 

 

 
Figura 6 – Modelo de folha do sumário.  

SUMÁRIO 

 

 

 LISTA DE TABELAS ............................................. 01 

 LISTA DE FIGURAS .............................................. 02 

1 INTRODUÇÃO ....................................................... 03 

2 CARACTERIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 

LOCAL DO ESTÁGIO............................................ 

04 

3 PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....  06 

3.1 Subtítulo ................................................................. 09 

3.2 Subtítulo ................................................................. 10 

 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS................. 19 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................... 27 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................... 28 

 ANEXO .................................................................. 30 
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15.8.6 Listas 

 

Semelhante ao sumário, porém constitui a relação de tabelas, quadros e 

figuras constantes na monografia, sendo que cada categoria (figura, quadro e 

tabela) deve vir em folha separada a que representa uma lista, deverá ser 

colocada em folha separada. 

 

Exemplo: 

 

Figura 7 – Modelo de folha da lista de figuras. 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Título da figura .............................. Nº pág 

Figura 2 - Título da figura .............................. Nº pág 

Figura 3 - Título da figura............................... Nº pág 

   

 



24 

 

Exemplo: 

 

 
Figura 8 – Modelo de folha da lista de quadros. 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Título do quadro ............................ Nº pág 

Quadro 2 - Título do quadro ............................ Nº pág 

Quadro 3 - Título do quadro ............................ Nº pág 
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Exemplo: 

 

 
Figura 9 – Modelo de folha da lista de tabelas. 

 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Título da Tabela ............................ Nº pág 

Tabela 2 - Título da Tabela ............................. Nº pág 

Tabela 3 - Título da Tabela ............................. Nº pág 
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15.9 Elementos textuais 

 

15.9.1 Introdução 

 

A introdução é importante para orientar aquele que vai ler o relatório. Deve 

conter informações sobre o assunto de maneira breve, entre uma e duas páginas. 

Contudo em redação técnica-profissional, não é um texto científico, tampouco é um 

texto coloquial. 

Nos termos técnicos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

sugere, que se apresentem textos escritos em terceira pessoa no singular, com 

parágrafos curtos, objetividade, clareza e concisão (BOTELHO, 2009).  

Segundo MÜLLER & CORNELSEN (2003), [...] as qualidades exigidas da 

linguagem científica são: precisão, clareza, imparcialidade, coerência e 

impersonalidade. Assim, recomenda-se o uso de verbo na terceira pessoa, evitando-

se pronomes da primeira pessoa. Mas, a impessoalidade recomendada pelos 

teóricos na abordagem do texto acadêmico torna-o frio e genérico, apagando o 

princípio da autoridade de quem propõe uma solução para o problema investigado. 

A autoria imprime força a solução, na medida em que expressa a responsabilidade e 

o comprometimento do pesquisador/relator com os resultados alcançados 

(OLIVEIRA, 2015) 

No último parágrafo da introdução deverá constar o objetivo. A mencionar o 

objetivo geral inicie com verbo descrever, sobre os itens de objetivo do ESO. 

Obs.: em caso de dúvida, consulte sempre seu professor orientador. 

 

15.9.2 Caracterização e apresentação do local do estágio (em uma folha) 

 

Por tratar-se de relatório (relato pessoal), faz-se necessário a apresentação 

do acadêmico, e uma breve explicação sobre a decisão de estagiar na empresa, ou 

da área escolhida, bem como expor a importância da área escolhida para o futuro 

profissional. 

 Segundo VOLPATO (2015) o emprego da primeira pessoa no singular 

poderá ser usado, contudo redigir na primeira pessoa não significa usar “eu” e nós” 

em todas as frases. Lembre-se que esse relato será à base da avaliação de seu 

desempenho no estágio curricular obrigatório supervisionado. Logo, deverá 
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demonstrar sua vivência profissional, a base do estágio curricular supervisionado 

obrigatório.  

Ex.: “Dessa forma, analiso algumas das atividades...” 

“Neste sentido, se considerarmos a técnica de...” 

“Vou relatar o processo...” 

“Para os propósitos do estágio, discorro as atividades...” 

“Em conformidade com a literatura, percebe-se que as atividades...” 

“Dessa forma, percebe-se que...” 

Contudo, se o alunos juntamente com orientador preferi da terceira pessoa 

no singular, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sugere-

se que a construção dos parágrafos dos textos escritos sejam curtos, objetivos, 

claros e concisos. 

Para a Caracterização e apresentação do local do estágio, são necessário 

os dados de identificação da Empresa, CNPJ e nome, endereço, área na empresa 

onde foi realizado o estágio: informar o setor. Informar a data de início e data de 

término doe estágio, bem como o período de duração em horas e nome do 

profissional responsável (supervisor da empresa) pelo estágio: 

A apresentação deve conter informações como histórico da organização e 

caracterização do segmento de mercado, em redação resumida até o final da 

presente página. 

 

15.9.3 Principais atividades desenvolvidas 

 

O desenvolvimento tem por objetivo expor, de maneira clara, objetiva e com 

detalhes fundamentais, as ideias principais, analisando-as e ressaltando os 

pormenores mais importantes. As atividades desenvolvidas poderão ser 

relacionadas em um quadro e depois cada uma detalhada, constituindo um subtítulo 

(ver sumário) no qual o estagiário relatará o que fez (o que foi feito, como foi feito e 

por que foi feito) e, buscará informações na literatura para concordar ou discordar 

com o que acompanhou durante o estágio, realizando assim uma discussão sobre 

cada atividade desenvolvida.  

Não insira nada gratuitamente, sem ter relação com o que desenvolveu 

durante o estágio, porém não deixe de inserir referências que serviram para o 

desenvolvimento de cada uma das atividades (artigos científicos, resumos, livros, 
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leis, códigos, manuais, etc.). Lembre-se de utilizar referências como artigos 

científicos, resumos e manuais, somente a partir de 2005. Livros  

 

 

15.9.4 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Espaço para o acadêmico se expressar e descrever outras possíveis 

atividades, que foram desenvolvidas, que necessariamente não estão relacionadas 

ao tema do ESO, mas são de importância de relato, bem como para expressar e 

registrar a experiência que o estagiário realizou e pode se deparar. Deverá ser mais 

sucinto, com as mesmas características de escrita realizada no item da atividade 

principal. 

 

 

15.9.4 Considerações Finais 

 

Análise crítica do estágio em termos de contribuição para a formação 

profissional do estagiário e a aprendizagem obtida no estágio como um todo. Deve 

responder o objetivo geral. Contemplar neste item também as críticas, positivas ou 

negativas, devendo ser sempre de forma construtiva.  

Aqui a reflexão é sobre o estágio no todo, e não em cada uma das 

atividades, como deverá fazer no desenvolvimento. É a oportunidade que o 

estagiário tem de dar sua opinião sobre a validade do estágio orientado ou 

supervisionado, a importância do mesmo para sua vida profissional, se a teoria 

aprendida no decorrer do curso contribuiu, pesou na realização do estágio. 

 

 

15.10 Referências bibliográficas 

 

Referências bibliográficas são o conjunto padronizado de elementos que 

permitem a identificação de um documento no todo ou em parte. As referências 

constituem uma lista ordenada dos documentos científicos e didáticos, citados pelo 

autor no texto. Todos os documentos mencionados no texto do trabalho devem 

obrigatoriamente estar na listra de referências. Veja como descrever: 
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A) DOCUMENTOS DISPONÍVEIS IMPRESSOS 

 

1) Livros e capítulos de livros 

a) Livros 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados). Título da obra/ livro (em 

negrito). Edição (exceto a primeira). Local de publicação (cidade): Editora; ano de 

publicação. Número de página. 

Exemplo: 

DIAS G. Poesias. 11a ed. Rio de Janeiro: Agir. 1983. 87p. 

 

b) Capítulos de livros 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados). Título do capítulo, Título da 

obra/ livro precedido da palavra In:, Edição (exceto a primeira). Local de publicação 

(cidade): Editora; ano de publicação. Capítulo do livro (em negrito). Paginação. 

Exemplo: 

BERGSTEN, C. Infectious diseases of the digits. In: GREENOUGH, P.R.; WAEVER, 
A. D. Lameness in cattle. 3 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997. 
cap.7, p.89-100. 
 

c) Entidade como autor do livro 

AUTOR ENTIDADE POR EXTENSO. Título da obra: subtítulo. Edição. Local de 

publicação (cidade): Editora; ano de publicação. Paginação. 

Exemplo: 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Programa de ensino do 

INCA. Rio de Janeiro: INCA; 2006. 678p. 

 

2) Trabalhos acadêmicos 

a) Tese, dissertação, monografia e relatório 

SOBRENOME Prenome(s) do autor (abreviado ou por extenso). Título da obra: 

subtítulo da tese. (grau). Localidade: Instituição onde foi apresentada; ano. 

Exemplo de tese: 
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BARCELOS, M. F. P. Ensaio tecnológico, bioquímico e sensorial de soja e guandu 

enlatados no estádio verde e maturação de colheita. (Tese). Campinas: 

Universidade Estadual de Campinas, Faculdade Engenharia de Alimentos; 1998. 

 

Exemplo de dissertação: 

NUNES, R. C. Utilização de terra para suplementação de ferro para leitões em 

lactação. (Dissertação). Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 

Escola de Veterinária; 1975. 

 

Exemplo de monografia: 

JARDIM FILHO, R. M. Programas alimentares para frangos de corte. (Monografia). 

Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Escola de Veterinária; 1999. 

 

Exemplo de relatório de estágio: 

FERNANDES C. M. Relatório de Estágio Curricular Supervisionado: Área de Clínica 

e Cirurgia de Pequenos Animais. (Relatório). Goiânia: Universidade Federal de 

Goiás, Escola de Veterinária; 1998. 

 

3) Artigos completos publicados em periódicos impressos 

a) Autores conhecidos 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados). Título do artigo: subtítulo 

(se houver). Título do periódico (em negrito). Cidade de publicação, volume e 

número do fascículo, paginação e ano de publicação. 

Exemplo: 

COELHO, J. M.; ANTONIOLLI, A. B.; NUNES E SILVA, D.; CARVALHO, T. M. M. B.; 
PONTES, E. R. J. C.; ODASHIRO, A. N. O efeito da sulfadiazina de prata, extrato de 
ipê-roxo e extrato de barbatimão na cicatrização de feridas cutâneas em ratos. 
Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio de Janeiro, v. 37, n. 1, p. 45-51, 
2010. 
 

b) Entidade como autor 

Nome completo da organização. Título do artigo: subtítulo (se houver). Título do 

periódico (abreviado). Cidade de publicação. Ano de publicação volume (número do 

fascículo): paginação. 
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Exemplo: 

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin 

in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5):679-86. 

 

4) Evento 

a) No todo 

Nome do evento, edição; Ano de realização; Cidade de realização; País. Local de 

publicação (Cidade): Editora; ano de publicação. Paginação. 

 

Exemplo:  

International Psoriasis Symposium, 10th; 2004; Toronto, Canadá. Chicago: Skin 

Diseases Education Foundation; 2004. 160p. 

Congresso Brasileiro de Redes de Computadores, 13°, 1995, Belo Horizonte; Brasil. 

Belo Horizonte: UFMG; 1995. 655p 

 

b) Trabalho apresentado em evento 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviado). Título do trabalho (em 

negrito). Título do evento; ano de realização; Cidade de realização, País. Local de 

publicação (cidade): Editora; ano de publicação. Paginação. 

MARTINS, M. T.; RAITZ, R.; ARAÚJO, N. S.; ARAÚJO, V. C. Expressão da 

tenascina em lesões ósseas dos maxilares. 14ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira de Pesquisa Odontológica; 1997; Águas de São Pedro, Brasil. São Paulo: 

Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica; 1997. p.110. 

 

c) Trabalho de evento publicado em periódico 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviado). Título do trabalho (em 

negrito). Título do evento; ano de realização; Cidade de realização, País. Local de 

publicação (cidade): Editora; ano. Denominação da publicação. Título do periódico. 

Ano;volume(número):página. 

IMPERIALE, A. R. Obesidade, carne, gordura saturada e sedentarismo na 

carcinogênese do câncer do cólon. II Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer; 

2006; São Paulo, Brasil. Anais. Rev Bras Med. 2006; 63:8-9. 
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5) Outros tipos de materiais publicados impressos 

a) Artigo de jornal 

Sobrenome Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviado). Título da matéria (em negrito): 

subtítulo (se houver). Título do jornal por extenso, Cidade, data; Número ou título do 

caderno, seção, suplemento, etc.: página(s). 

Naves, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 

28 jun 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p.13. 

 

b) Dicionário e Verbete 

AUTOR ou Fonte de onde se retirou a definição do termo. Local de publicação 

(cidade): Editora; ano. Verbete; página. 

Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. 

Filamin; p.675. 

Turkington, C.; Tzeel, A. The encyclopedia of children´s health and wellness. New 

York: Facts on File, Inc.; 2004. Papiloma virus, human (HPV); p.381-383. 

 

c) Censos 

Nome completo da organização. Título do documento: subtítulo (se houver). Local 

de publicação; Ano de publicação; volume (número do fascículo):paginação. 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico: famílias 

e domicílios de São Paulo. Rio de Janeiro; 1983,1(19):[sp]. 

 

d) Documentos jurídicos ( Leis) 

Nome da instância ou país. N° da lei e data de aprovação. Disposição da lei. Meio 

de divulgação, Local da publicação (ano mês dia da publicação); Seção, 

Suplemento, etc: página(s). 

BRASIL. Lei n° 7000 de 20 dez 1990. Dispõe sobre a proibição da pesca. Diário 

Oficial da União, Brasília (21 jan 1991); Sec.1: 51. 
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• Emenda constitucional 

País. Designação da constituição. Emenda constitucional número, dia mês ano da 

aprovação. Título da emenda constitucional. Ano da publicação período da 

publicação; Seção, Suplemento, etc: página(s). 

BRASIL. Constituição 1988. Emenda constitucional n° 9 de 9 nov 1995. Lex: 

legislação federal e marginália. 1995 out-dez; 59: 1966. 

 

• Medida provisória 

País. Medida provisória número, dia mês ano da aprovação. Título da medida 

provisória. Meio de divulgação, Esfera impetrante, Local da publicação (ano mês dia 

da publicação); Seção, Suplemento, etc: página(s). 

Brasil. Medida provisória n° 1.569-9 de 11 dez 1997. Estabelece multa em 

operações de importação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília (14 dez 1997); Sec.1: 29514. 

 

• Portarias, deliberações e resoluções 

PAÍS. Órgão responsável pela publicação. Título da publicação. Portaria número 

(ano mês dia da publicação). Meio de divulgação. Ano da publicação período da 

publicação; Seção, Suplemento, etc: página(s). 

BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Desliga a Empresa de Correios e Telégrafos 

(ECT) do sistema de arrecadação. Portaria n° 12 de 21 mar 1996. Lex: coletânea de 

legislação e jurisprudência. 1996 mar-abr: 742-743. 

 

e) Documentos cartográficos 

• Atlas 

Atlas Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica do Brasil, 1981. 

Plano Cartográfico do Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto Geográfico e 

Cartográfico, 1994. Escala 1: 2.000. 

PAUWELS, P.G.J. Atlas geográfico Melhoramentos. 33a ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 1973. 99p. 
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• Mapa 

Brasil e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e 

regional. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, 1:600.000; 79 cm x 95 cm; color. 

• Fotografia aérea 

Instituto Geográfico e Cartográfico. Projeto Lins Tupã: foto aérea. São Paulo, 1986. 

Fx 28, n.15. Escala 1:35.000. 

Base Aerofotogrametria e Projetos S/A. Franca/Batatais: foto aérea. São Paulo, 

1990. Fx 11, n.14. Escala 1:35.000. 

• Imagem de satélite 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São José dos Campos, 1987-1988. 

Imagem de satélite. Landsat TM 5, Canais 3, 4 e composição colorida 3, 4 e 5. 

Escala 1:100.000. 

• Imagem digital de satélite 

National Oceanic and Atmospheric Administration. Estados Unidos, 13 jul 1999. 

GOES-08: SE, 17:45Z. IRO4. Itajaí: UNIVALI. Imagem de satélite: 1999071318.gif: 

557 Kb. 

 

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM SUPORTE ELETRÔNICO 

a) Artigos publicados em periódicos 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados). Título do artigo: subtítulo 

(se houver). Título do periódico (abreviado) [tipo de suporte]. Ano de publicação; 

volume (número do fascículo): paginação [citado dia mês de acesso (abreviado) ano] 

Disponibilidade na Internet. http://dx.doi.org/número (se disponível). 

Exemplo: 

DI CATALDO, A. Frontiers in microsurgery: connections between experimental 

microsurgery and general surgery. Microsurgery [online] 1998; 18 (3): p. 443-444 

[acesso 11 fev 1999]. Disponível em: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/issuetoc?ID=15000466.  

BRANDSTETTER, L. R. G.; ARAÚJO, E. G.; MORENO, J. C. D.; FIORAVANTI, M. 

C. S.; MOURA, V. M. B.D.; MACHADO, P. A. Topical and intraluminal Carolina Rinse 

Solution in p44/42 and p38 MAP Kinase activation profile in rabbit jejunum after 

ischemia and reperfusion. Ciência Rural [online]. 2014; 44(1):85-91 [acesso 04 mar 

2014]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0103-

84782014000100014&lng=en&nrm=iso&tlng=em.  

http://www.scielo.br/scielo.php
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b) Livros 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviados). Título da obra: subtítulo (se 

houver) [tipo de suporte]. Edição (exceto a primeira). Local de publicação (cidade): 

Editora; ano de publicação. Paginação (se houver). [citado dia mês (abreviado) ano]. 

Disponibilidade na Internet. ISBN número. 

GRABER, M. A.; TOTH, P. P.; HERTING, J. R. Family practice handbook [online]. 3a 

ed. St. Louis: Mosby; 1997. [acesso 04 mar 2014]. Disponível em: 

http://www.vh.org/Providers/ ClinRef/FPHandbook/FpContents.html. 

 

c) Trabalho acadêmico 

• Tese, dissertação, monografia e relatório 

SOBRENOME Prenome(s) do autor (abreviado ou por extenso). Título da obra: 

subtítulo da tese (grau). Localidade: Instituição onde foi apresentada; ano. [acesso 

dia mês (abreviado) ano]. Disponibilidade na Internet. 

MIGUEL, M. P. Ação neuroprotetora do extrato etanólico da casca de pequi em 

cérebros de ratos submetidos à isquemia e reperfusão (Tese). Goiânia: Universidade 

Federal de Goiás, Escola de Veterinária e Zootecnia; 2011. [acesso 4 mar 2014]. 

Disponível em: http://ppgca.evz.ufg.br/pages/5686. 

 

d) Evento 

• No todo 

Nome do evento, edição; ano de realização; Cidade de realização; País. Local de 

publicação (Cidade): Editora; ano de publicação. [acesso dia mês (abreviado) ano]. 

Disponibilidade na Internet. 

Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 4°; 1996. Recife; Brasil. Recife: 

Universidade Federal de Pernambuco; 1996. [acesso 21 jan 1997]. Disponível em: 

http://www.propesp.ufpe.br/ anais/anais.htm. 

• Trabalho apresentado em evento 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviado). Título do trabalho. Título do 

evento; ano de realização; Cidade de realização, País. Local de publicação (cidade): 

Editora; ano de publicação. [acesso dia mês (abreviado) ano]. Disponibilidade na 

Internet. 

http://www.vh.org/Providers/
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SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: Congresso de Iniciação Cientifica da UFPE, 4°; 1996; Recife, 

BRASIL. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1996. [acesso 21 jan 1997]. 

Disponível em: http://www.propesq.ufpe.br/ anais/anais.html. 

e) Artigo de jornal 

• Autor identificado 

SOBRENOME Prenome(s) do(s) autor(es) (abreviado). Título da matéria: subtítulo 

(se houver). Título do jornal por extenso, cidade, data da publicação; Número ou 

título do caderno, seção, suplemento, etc.: página(s). [acesso dia mês (abreviado) 

ano]. Disponibilidade na Internet. 

ASSUNÇÃO, M. Fogo indomável. O Popular, Goiânia, 13 ago. 1999; Cidades: 1-2. 

[acesso 13 ago 1999]. Disponível em: http://www.opopular.com.br. 

• Autor desconhecido 

Título da matéria: subtítulo (se houver). Título do jornal por extenso, cidade, data da 

publicação; Número ou título do caderno, seção, suplemento, etc.: página(s). 

[acesso dia mês (abreviado) ano]. Disponibilidade na Internet. 

ACM se recusa a depor sobre fraudes na SUDAM. Diário do Nordeste, Fortaleza, 5 

jun 2001. [acesso 5 jun 2001]. Disponível em: http://www.diariodonordeste.com.br. 

f) Dicionário 

AUTOR ou Fonte de onde se retirou a definição do termo [Meio de suporte]. Cidade 

de publicação (País): Editora; ano [citado dia mês (abreviado) ano]. Disponibilidade 

na Internet. Verbete. 

Cambridge dictionaries online [Internet]. Cambridge (UK): Cambridge University 

Press; 2000 [acesso 28 mar 2001]. Disponível em: http://dictionary.cambridge.org/. 

Neurology. 

g) Banco, base de dados e lista de discussão 

Ácaros no Estado de São Paulo (Enseius concordis): banco de dados mantido por 

Carlos H. W. Flechtmann. Fundação Tropical de Pesquisas e Tecnologia André 

Tosello [acesso 28 nov 1998]. Disponível em: http://www.bdt.org/bdt/acarosp. 

h) Bases de dados na internet 

GILLILAND, G.; TUNG, M.; LADNER; J. BMCD: Biological Macromolecule 

Crystallization Database [Internet]. Test ed. 4.0. Gaithersburg (MD): National Institute 

of Standards and Technology (US); c1995 [acesso 1 fev 2007]. Disponível em: 

http://xpdb.nist.gov:8060/BMCD4/. 

http://www.opopular.com.br/
http://www.diariodonordeste.com.br/
http://xpdb.nist.gov:8060/BMCD4/


37 

i) Website 

AUTOR. Título: sub-título. Lugar: Editora, data. Dados complementares e/ou créditos 

(responsáveis pela produção, coordenação, desenvolvimento, apresentação, etc., 

quando houver). [acesso ano mês (abreviado) dia]. Disponível em: endereço 

eletrônico. 

VASCONCELOS, J. L. M. Influência da nutrição sobre performance reprodutiva em 

gado leiteiro (energia, 2ª parte). Piracicaba: Agripoint, 2001. Apresenta textos sobre 

pecuária de leite no Brasil. [acesso 4 jun 2001]. Disponível em: 

http://www.milkpoint.com.br. 

 

j) Gravações em VHS, CD-ROM e DVD 

KACMAREK, R. M. Advanced respiratory care. Version 3.0. Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wilkins; c2000. 1 CD-ROM: sound, color, 4 ¾ in. Subbarao M. Tough 

cases in carotid stenting [DVD]. Woodbury (CT): Cine-Med, Inc.;2003. 1 DVD: sound, 

color, 4 3/4 in. 

Os girassóis da Rússia. Direção: Vittorio de Sica. Rio de Janeiro: Globo Vídeo, 1969. 

1 fita de vídeo VHS (102 min): son., color., v.o. italiana, leg. português. 

Diário de um adolescente. Intérpretes: Leonardo DiCaprio; Lorraine Branco; Bruno 

Kirby; Mark Wahlberg. Manaus: Flashstar Home Video, 1995. 1 DVD (101 min), son., 

color. 

Home Video do Brasil, 1998. 1 DVD (115 min), son., color. 

 

k) Mensagem eletrônica 

AUTOR do e-mail. Título (como está no campo assunto) [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por e-mail(s) do(s) destinatário(s) separados por (;) se for mais 

de 1 [dia mês abreviado ano]. 

D’ALESSANDRO, W. T. Leite bovino [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

rocha@brasil.zzn.com [26 jan 2000]. 

BRITO, L. A. B. Normalização bibliográfica da EVZ [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por addamasceno@ufg.br; mcafe@ufg.br; earaujo@ufg.br [15 jun 2001]. 

 

OBSERVAÇÕES 

http://www.milkpoint.com.br/
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• Nas referências, quando o sobrenome é espanhol, adota-se a entrada pelo 

penúltimo sobrenome. 

GARCÍA MÁRQUEZ G. El general em su laberinto. Habana: Casa de las Americas, 

1989. 286p. 

• Nas referências, quando os sobrenomes indicam parentesco (Júnior, Filho, Neto, 

Sobrinho) não são considerados como entrada, devendo aparecer após o 

sobrenome do autor. 

VENTURINI FILHO WG. Tecnologia de cerveja. Jaboticabal: Funep, 2000. 83p. 

• Nas referências, quando os sobrenomes de origem inglesa indicam parentesco 

(Junior, II), também não são considerados como entrada, devendo aparecer após as 

iniciais dos prénomes do autor. 

MILLER W JR, GRIFFIN C, CAMPBELL K. MULLER & KIRK'S. Small Animal 

Dermatology. 7th ed. St Louis: Saunders-Elsevier; 2013. 938p. IBSN: 978-1-4160-

0028-0. 

• Quando o documento for nacional, a data do evento, da citação ou do acesso 

deverá apresentar-se na seguinte ordem: dia mês (abreviado) ano. O mês de maio 

não é abreviado. 

• Os termos “acesso” e “disponível em” devem ser grafados em português nos 

documentos monográficos da Escola de Ciências Agrárias e Biológicas da 

PUC/Goiás. 

• Nos livros e capítulos de livros, indica-se edição, a partir da segunda, quando 

mencionada na obra, em algarismo (s) arábico (s) seguido de ponto e abreviatura da 

palavra edição no idioma da publicação. 

Português: 2a ed. 3a ed. 4a ed. 5a ed. 20a ed. 

Ingles: 2nd ed. 3rd ed. 4th ed. 5th ed. 20th ed. 

Francês: 2ème ed. 3ème ed. 4ème ed. 5ème ed. 20 ème ed. 

Alemão: 2 aufl. 3 aufl. 4 aufl. 5 aufl. 20 aufl. 

Italiano: 2a ed. 3a ed. 4a ed. 5a ed. 20a ed. 

• Quando o local de publicação não puder ser identificado, utiliza-se a expressão 

“local desconhecido” entre colchetes.  

[...] [local desconhecido]: Centopéia; 2008. 

• Quando a editora não puder ser identificada, utilizar a expressão “editora 

desconhecida” entre colchetes. 
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[...] São Paulo: [editora desconhecida]; 2007. 

• Quando o local e a editora não puderem ser identificados, utilizar as expressões 

“local desconhecido: editora desconhecida” entre colchetes. 

[...] [local desconhecido: editora desconhecida]; 2008. 

• Quando a data de publicação não puder ser identificada, registra-se uma data 

aproximada ou desconhecida entre colchetes, conforme os exemplos abaixo: 

[1985?] data provável 

[199-] década certa 

[19--?] século provável 

[ca. 1985] data aproximada 

[19--] século certo 

 [1985 ou 1986] um ano ou outro 

[data desconhecida] 

[date unknown] 

• Para maior clareza, coloca-se a sigla do estado, logo após a indicação da cidade. 

Guarulhos (SP) 

Santa Clara (CA) 

St. Louis (MO) 

 

15.11 Anexos (condicionado à necessidade) 

 

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só devem 

ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste. Anexos são os 

documentos elaborados/ou não elaborados pelo autor, que servem de 

fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos, entre 

outros.  

 

16. CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS NO TEXTO 
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16.1 Citação direta 

 

16.1.1 Citação com até cinco linhas 

 

A citação com até 5 linhas ou citação curta, é transcrita entre aspas, com o 

mesmo tipo e tamanho da letra utilizados no parágrafo do texto, no qual será 

inserida. O uso de aspas delimita a citação direta. Caso o texto citado já contenha 

sinal de pontuação encerrando a frase, as aspas finais são colocadas após este 

sinal; caso contrário, as aspas delimitam o final da citação. 

16.1.2 Citação com mais de cinco linhas 

 

A citação com mais de 5 linhas ou citação longa, é transcrita em parágrafo 

distinto. Inicia-se na margem de parágrafo, sem deslocamento na primeira linha, e 

termina na margem direita. A segunda linha e seguintes são alinhadas sob a primeira 

letra do texto da citação. O texto citado é apresentado sem aspas e transcrito com 

entrelinhamento e letra menor. Deve ser deixada uma linha em branco entre a 

citação e os parágrafos anterior e posterior. 

 

Exemplo:  

 
 

 

Figura 10 – Modelo de citações bibliográficas – citações diretas. 

XXXXXXXXXXXX (texto normal) 

 

CAPRA (1982) refere-se aos organismos vivos, afirmando que: 

Os organismos vivos têm um potencial inerente para se superar a se 

mesmos a fim de criar novas estruturas e novos tipos de 

comportamentos. Essa superação criativa em busca da novidade, a 

qual, no devido tempo, leva a um xxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Xxxxxx xxxxx xxx................................. (texto normal). 

 

 

 

 

 

 



41 

16.2 Citação indireta 

 

É o texto redigido pelo autor do trabalho com base em ideias de outro (s) 

autor (es), que deve, contudo, traduzir fielmente o sentido do texto original. A 

citação indireta pode aparecer sob a indicação de paráfrase ou de condensação, 

porém jamais dispensa a indicação da fonte. Pode-se utilizar tanto o sistema 

autor-data como o sistema numérico. 

 

 

 Autor-data no texto 

As entradas da autoria são escritas com letras maiúsculas, com o último 

sobrenome de cada autor, seguido do ano de publicação do documento. Se o 

documento tiver, UM ou DOIS AUTORES coloca-se assim: MOURA (2015), MOURA 

e SOUZA (2016) citado logo no início ou no meio do texto, ou (MOURA, 2015) ou 

(MOURA e SOUZA, 2016) quando citado no final do texto. Se for TRÊS ou mais 

autores coloca-se assim. MOURA et al. (2016) se citado logo no início ou no meio do 

texto OU (MOURA e SOUZA, 2016), (MOURA et al., 2016) quando citado o autor no 

final do texto. O et al. é utilizado para citações que contém mais de 3 autores. 

 

Exemplos: 

 
Figura 11 – Modelo de citações bibliográficas – citações indiretas. 

 

O consumo de leite tipo A decaiu devido ao surgimento do 

leite longa vida (SOUZA, 1996). 

Segundo CARVALHO (1999), os resultados demonstram que  

De acordo com o IBGE (1980), a densidade populacional.... 

Para MATOS e CARDOSO (1997), a quantidade relevante... 

Pesquisas desenvolvidas por ANDRADE et al. (2002), 

comprovaram a .... 

GOMES et al. (1995) contribuíram para a elaboração...  

A inseminação artificial em tempo fixo é uma biotecnologia 

reprodutiva, que visa diminuir o anestro pós-parto e falha da detecção 

do cio em bovinos (MOURA et al., 2016). 
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Quando há mais de uma referência para o assunto contextualizado utiliza 

a preposição E ou separa-se por vírgula e coloca-se em ordem cronológica, como 

segue o exemplo: 

 

Exemplo: 

 
Figura 12 – Modelo de citações bibliográficas – citações indiretas. 

 

 

17. FIGURAS, QUADROS E TABELAS 

 

Figuras (fotos, gráficos, mapas, desenhos, plantas, gravuras), quadros e 

tabelas são representações ilustrativas na monografia, que servem para organizar e 

possibilitar a interpretação do trabalho desenvolvido, de forma clara e objetiva. A 

escolha entre o uso de tabela ou gráfico está associada às características dos dados 

e ao objetivo a que se propõe, sendo recomendável priorizar o uso de tabelas, pois 

estas apresentam valores precisos.  

Quando tabelas, gráficos e figuras forem transcritos de outros documentos 

(cópia direta), é necessária na indicação da fonte.  

 

 

 

 

A inseminação artificial em tempo fixo é uma biotecnologia 

reprodutiva, que visa diminuir o anestro pós-parto e falha da detecção 

do cio em bovinos (GONÇALVES, 2006; MOURA et al., 2016;). 

De acordo com GONÇALVES (2006) e MOURA et al. (2016), 

a inseminação artificial em tempo fixo é uma biotecnologia 

reprodutiva, que visa diminuir o anestro pós-parto e falha da detecção 

do 

Segundo MATOS e CARDOSO (1997) e CARVALHO (1999), 

a quantidade relevante de carrapatos indica que o controle não está 

sendo eficiente.... 
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17.1 Figuras 

 

Figura é a denominação genérica atribuída aos gráficos, fotografias, 

gravuras, mapas, plantas, desenhos ou demais tipos ilustrativos, quando presentes 

na monografia. Quando a figura for representada apenas por gráficos, a 

denominação pode ser feita por esta palavra (gráfico). Os gráficos representam 

dinamicamente os dados das tabelas, sendo mais eficientes na sinalização de 

tendências. Deve-se optar por uma forma ou outra de representação dos dados, isto 

é, não utilizar tabela e gráfico para uma mesma informação.  

O gráfico bem construído pode substituir de forma simples, rápida e 

atraente, dados de difícil compreensão na forma tabular. A escolha do tipo de gráfico 

(barras, lineares, de círculos, entre outros) está relacionada ao tipo de informação a 

ser ilustrada.  

Sugere-se o uso de: Gráficos de linhas - para dados crescentes e 

decrescentes: as linhas unindo os pontos enfatizam movimento; Gráficos de círculos 

- usados para dados proporcionais; Gráficos de barras - para estudos temporais; 

dados comparativos de diferentes variáveis.  

O título das figuras deve ser escrito abaixo da mesma, precedido da 

palavra Figura, número e hífen, em espaçamento entrelinhas simples e ponto 

final, conforme o modelo a seguir.  

 

Exemplo de figura: 
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Figura 13 – Rebanhos de fêmeas bovinas da raça girolando, considerado Top 100 

2015, da fazenda Campo Grande, no município de Bonito-MS.  
Fonte: OLIVEIRA et al. (2015). 
 

 

Figura 14 -  Fotografias: (A) vista abaxial do casco. (B) vista axial do casco. (C) Vista 
axial de um casco seccionado sagitalmente. (D) Vista palmar ou plantar 
do casco.  

Fonte: FERNANDES & BRAGANÇA (2016) 
 

Exemplo de gráfico considerado figura: 
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Figura 14 - Aspectos técnicos ou de gestão que considera mais importante para o 

sucesso de sua fazenda, no futuro, baseada nas perspectivas dos 
produtores de leite no Brasil, com relação à atividade leiteira. 

Fonte: OLIVEIRA et al. (2015). 
 
Exemplo de gráfico: 

 
Gráfico 1 - Evolução da produção média de leite por produtor participante do Top 

100 2015 no Brasil e taxa de crescimento anual. 
Fonte: OLIVEIRA et al. (2015). 
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17.2 Quadros 

 

Os quadros são definidos como arranjo predominante de palavras dispostas 

em linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Diferenciam-se 

das tabelas por apresentarem um teor esquemático e descritivo, e não estatístico. A 

apresentação dos quadros é semelhante à das tabelas, exceto pela colocação dos 

traços verticais em suas laterais e na separação das casas. 

Os quadros devem ser fechados nas laterais e o título deve ser antes do 

quadro, em espaçamento entrelinhas simples, precedido da palavra Quadro, número 

e hífen e, sem ponto final, conforme o modelo a seguir.  

 

Modelo de quadro: 

 
Figura 15 – Modelo de quadro. 

 

 

17.3 Tabelas 

 

Tabela é a forma não discursiva de apresentação de informações, 

representadas por dados numéricos e codificações, dispostos em uma ordem 

determinada, segundo as variáveis analisadas de um fenômeno. Devem ser usadas 

Quadro 1 - Principais bases de dados bibliográficas de interesse para a 
área de saúde pública disponíveis para acesso na Biblioteca 
da Faculdade de Saúde Pública da USP, em 2014 

Nome da base Instituição 
responsável/abrangência 

Indexa 

Lilacs BIREME (Sistema Latino-
Americano e do Caribe de 
Informação em Ciências da 
Saúde) divulga a literatura 
convencional em ciências da 
saúde 

Década de 80 
em diante 

Environmental 
Engineering 
Abstracts 

Literatura mundial nos 
aspectos tecnológicos do ar, 
solo, segurança ambiental, 
sustentabilidade 

Artigos, livros, 
conferências, 
publicações 
governamentais 

Fonte: USP (2014). 
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tabelas: quando for importante apresentar valores precisos e não apenas tendências 

e, quando a quantidade de dados for muito grande, exigindo que os mesmos sejam 

sumarizados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011), 

portanto devem ser autoexplicativas. 

As tabelas devem ser abertas nas laterais e o título deve ser escrito antes da 

tabela, em espaçamento entrelinhas simples, precedido da palavra Tabela, número 

e hífen e, sem ponto final, conforme o modelo abaixo. A borda superior e inferior da 

tabela deve ser de espessura 1 ½ pt, conforme modelo a seguir. 

Exemplo de tabela: 

 
Figura 16 – Modelo de tabela. 

 

 

18. ENCADERNAÇÃO 

 

18.1 Documento antes da defesa 

 

Em espiral com capa transparente e contracapa preta, sendo uma cópia 

para cada membro da banca. 

 

18.2 Pós defesa 

 

Tabela 7 - Estimativas sobre o grau de importância (ou relevância) da gestão 
estratégica e operacional por área administrativa, de acordo com 
as diferentes empresas agropecuárias referenciais 

Áreas Grãos Bovino de 
corte 

Frango Pequena produção 

GE 
Produção 

4 4 3 4 

GO 
Produção 

5 3 4 5 

Fonte: GUIMARÃES (2001). 
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Deverá ser feita uma cópia encadernada em capa dura na cor verde 

bandeira e uma versão digital gravada em CD, devidamente identificado com o 

nome do aluno e título do ESO. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS FORMULÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

MODELO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 

Documento disponível no site da CAEME/PUC Goiás. Ir no endereço eletrônico: 

http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/convenios/ 

  

Figura 15- Modelo de formulário para Celebração de Convênio   

 

http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/convenios/
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MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE À CONCEDENTE 

DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Documento disponível no site da CAEME/PUC Goiás. Ir no endereço eletrônico: 
http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Carta-

de-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Estudante-%C3%A0-Concedente-de-
Est%C3%A1gio-obrigatorio.pdf 

 

 
Figura 16- Modelo de Carta de Apresentação do Aluno   

 
 

http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Carta-de-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Estudante-%C3%A0-Concedente-de-Est%C3%A1gio-obrigatorio.pdf
http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Carta-de-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Estudante-%C3%A0-Concedente-de-Est%C3%A1gio-obrigatorio.pdf
http://sites.pucgoias.edu.br/ensino/caeme/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/Carta-de-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-do-Estudante-%C3%A0-Concedente-de-Est%C3%A1gio-obrigatorio.pdf
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TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, DA CONCEITUAÇÃO E DOS PRÉ-REQUISITOS LEGAIS. 

1. O presente TCE é regido pela Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 e, no que couber pelo cumprimento Resolução CEPEA/ PUC 

GOIAS N.º 0015/2004. 

2. Para os fins deste TCE, o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo do aluno e deve ter as seguintes características: 

a) fazer parte do Projeto Pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do aluno; 

b) visar ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

do aluno para a vida cidadã e para o trabalho; 

c) não criar vínculo empregatício de qualquer natureza entre os participantes. 

3. São pré-requisitos para a realização do estágio: 

I – matrícula e frequência regular do aluno devidamente atestadas pelo curso ao qual está vinculado. 

II – celebração de Termo de Compromisso entre o aluno, a parte concedente do estágio e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no Termo de Compromisso. 

4. A orientação e a supervisão das atividades desenvolvidas pelo aluno e o acompanhamento de sua frequência, obrigatória, caberá à concedente. 

5. A realização do estágio não cria vínculo empregatício entre o aluno e a concedente. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

  INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Razão Social: Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC GOIÁS – CNPJ: 01.587.609.0001-71 

Representante Legal: Profº. Wolmir Therezio Amado (Reitor) 

Endereço: Av.. Universitária, N.º 1.440 – Setor Universitário – CEP 74.605-010 

Telefone: 3946-1187 

  CONCEDENTE DE ESTÁGIO  

RazãoSocial:    

CNPJ:  Fone:   

End:    

Convênio  n.º   /   

  ESTAGIÁRIO (A)  

Nome:     

CPF:   Fone:   

Curso:  Período:   Matrícula:  

Email:      

  PROFESSOR ORIENTADOR DA PUC Goiás  

Nome:    

Escola:  Curso:  Fone:   

  SUPERVISOR DE ESTÁGIO DA CONCEDENTE  

Nome:   

Profissão:  Fone:   

Registro Profissional nº:   
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CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 
2.1. São obrigações da CONCEDENTE DO ESTÁGIO 

I – Celebrar o Termo de Compromisso com a Instituição de Ensino e o Estagiário, zelando pelo seu cumprimento; 

II – Contratar, em favor do estagiário, seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 

III – Conceder ao estagiário bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada; bem como conceder ao mesmo auxílio transporte; 

IV Disponibilizar instalações que tenham condições de proporcionar ao Estagiário, atividade de aprendizagem social, profissional e cultural; 

V – Entregar, por ocasião do desligamento do estagiário, termo de realização de estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, 

dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI – Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII – Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividade, com vista obrigatória ao Estagiário; 

VIII – Observar, em benefício do Estagiário, a Legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho; 

IX – Indicar como Supervisor, funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar, acompanhar e supervisioná-lo no desenvolvimento das atividades; 

XI – Conceder ao estagiário recesso remunerado, na forma da legislação; 

XII – Reduzir a jornada de estágio nos períodos de avaliação, na instituição, previamente informados pelo estagiário; 

XIII – Elaborar as atividades de estágio de acordo com a teoria ministrada na Instituição de Ensino em conjunto com o supervisor acadêmico. 

XIV – Informar a PUC Goiás a rescisão antecipada deste instrumento para as devidas providências administrativas. 

XV – Permitir o início das atividades de estágio, somente após o recebimento deste instrumento assinado pelas três partes signatárias, sendo 

que os estágios iniciados sem a assinatura da PUC Goiás não serão reconhecidos pela mesma. 

XVI – Estabelecer juntamente com o supervisor acadêmico o planejamento das atividades, bem como o acompanhamento e avaliação no 

decorrer de sua realização; 

 

2.2 São Obrigações da PUC Goiás: 

I – Celebrar Termo de Compromisso com a Instituição Concedente do Estágio e com o Estagiário, indicando as condições de adequação do 

estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do Estagiário e ao horário e calendário acadêmico; 

II – Avaliar as instalações oferecidas pela Instituição Concedente do estágio e sua adequação à formação pedagógica, cultural e profissional 

do Estagiário; 

III – Indicar Professor Orientador da área a ser desenvolvida no estágio como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades de estágio; 

 

2.3 São Obrigações do ESTAGIÁRIO: 

I – Entregar obrigatoriamente à PUC Goiás, e à concedente do estágio uma via do presente Termo de compromisso, devidamente assinado 

pelas partes envolvidas; 

II – Cumprir com pontualidade e interesse a programação do estágio estabelecido no Plano de Atividades; 

III – Observar, obedecer e cumprir as normas internas da concedente, preservando o sigilo e confidencialidade das informações que tiver acesso; 

IV – Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre que solicitado pela concedente; 

V – Elaborar e apresentar periodicamente, à Instituição de Ensino, em prazos não superiores a 06 (seis) meses, relatórios das atividades de 

estágio; 

VI – Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como trancamento de matricula, abandono, conclusão de curso ou 

transferência da IES; 

VII – Entregar, obrigatoriamente, ao professor orientador, o relatório de estágio na forma, prazo e padrões estabelecidos pela Coordenação 

de Estagio; 

VIII – Comunicar, preferencialmente no início de cada semestre, as datas das avaliações de N1 e N2, ao supervisor de estágio da concedente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESTÁGIO 

3.1 Os participantes estão de acordo com as seguintes condições para a caracterização e funcionamento do estágio não-obrigatório: 

a) Período de duração:  / / a  / / . 

b) Jornada das atividades será de  
c) Horário de realização das atividades diárias: das 

às  e das  às  .  

d) Seguro/Apólice n.º  da seguradora    

e) O Estagiário receberá da Contratante uma Bolsa mensal no valor de R$  (  ) 

f) Auxilio-Transporte no valor mensal de R$  (  ) 

Parágrafo único: A jornada de estágio será reduzida pelo menos à metade nos períodos de avaliação de aprendizagem periódica 

ou final, desde que o estudante apresente declaração da Instituição de Ensino. 

 
Av. Universitária, 1440, Setor Universitário, Telefone: (62) 3946-1187, Goiânia/GO, CEP 74.605-010 
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CLÁUSULA QUARTA DO RECESSO 

 

4.1. O estagiário terá direito ao período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares, sempre 

que o período de duração de estágio for igual ou superior a 01 ( um) ano. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

5.1. O Plano de Atividades a ser executado pelo Estagiário é parte integrante do presente Termo de Compromisso. 

5.2. As atividades que constarão do Plano de Atividades de Estágio deverão acompanhar o desempenho do estagiário e retratar as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica do curso e à etapa e modalidade da formação escolar do Estagiário. 

5.3. Como ato educativo supervisionado, o estágio deverá ter acompanhamento do Professor Orientador da Instituição de Ensino e do Supervisor 

da parte Concedente do estágio por meio dos relatórios de atividades apresentados periodicamente pelo Estagiário. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

DA EXTINÇÃO E DA RESCISÃO 

 

6.1. O TCE será considerado extinto, decorrido o prazo de vigência, podendo ser rescindido nos casos e situações seguintes: 

a) ao término do prazo de validade do estágio; 

b) Colar grau, abandonar o curso ou trancar matrícula; 

c) Por interesse ou conveniência da concedente, mediante prévia comunicação, por escrito, às demais partes, com antecedência de cinco 

dias, no mínimo; 

d) A pedido do estagiário; 

e) por abandono, caracterizado pela ausência não justificada, do Estagiário, durante cinco dias, consecutivos ou não, no período de um 

mês, ou trinta dias durante o período de estágio; 

f) por descumprimento, pelo estagiário, de qualquer cláusula do TCE; 

g) Forem atribuídos ao Estagiário encargos que sejam superiores ao seu nível de formação escolar ou que possam ferir os princípios éticos 

de sua profissão; 

h) Por mútuo consentimento entre os participantes. 

i)  

E, por estarem de inteiro e comum acordo com o plano de atividades de estágio (em anexo) e com as demais condições estabelecidas 

neste TERMO DE COMPROMISSO de estágio, as partes assinam em 3 vias de igual teor. 

Goiânia,  / / . 

 

 

 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

 

 

CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

(Assinatura e carimbo) 

 

 

COORDENADOR(A) DE ESTÁGIO DO CURSO 

(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO I – PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

Nome do aluno(a):      

Escola:  Curso:   

Supervisor(a) de Estágio:       

Professor Orientador(a):    

Objetivos do Estágio:       

No âmbito do estágio, o estudante deverá desenvolver as seguintes atividades:     

 

 

 

 

 
ESTAGIÁRIO(A) 

 

 

 
SUPERVISOR(A) DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

(Assinatura e carimbo) 

 

 

 
COORDENADOR(A) DE ESTÁGIO DO CURSO 

(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO II – RELATÓRIO SEMESTRAL DE ATIVIDADES 

(preencher este relatório no final do semestre e entregar ao coordenador de estágio) 

 

Nome do aluno (a) :     Escola  Curso:  Supervisor(a) de Estágio:    Professor(a)Orientador:    

 

1) Qual a carga horária do seu estágio?   

 

2) Descreva as principais atividades que você desenvolve no estágio: 

 

3) Em que medida o estágio contribui para o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal?  

( ) não contribui. ( ) contribui parcialmente. ( ) contribui plenamente. 

 

4) Você avalia que o estágio condiz com o conjunto de disciplinas que está cursando? 

1. ( ) não condiz; 2. ( ) condiz parcialmente;  3. ( ) condiz plenamente. 

 

5) Como é o acompanhamento das atividades de estágio na empresa? 

 

6) Avaliação de desempenho do estagiário 

 

 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

SUPERVISOR(A) DA CONCEDENTE DE ESTÁGIO 

(Assinatura e carimbo) 

 

COORDENADOR(A) DE ESTÁGIO DO CURSO 

(Assinatura e Carimbo) 
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FICHA DE FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

MÊS: __________________________ 

Unidade 

Concedente: 

 

Estagiário:  

Curso:  Matrícula:  

 

DIA 
MANHÃ TARDE VISTO 

SUPERVISOR ENTRADA ASSINATURA SAÍDA ASSINAT. ENTRADA ASSINAT. SAÍDA ASSINAT. 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

 

____/______/______  

___________________________________________ 

Assinatura do supervisor do estágio
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E APOIO ESTUDANTIL 
COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIO E EXTENSÃO 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO 

 

Entidade  

Estagiário: Curso:        Zootecnia                                           Matrícula: 

 
 

Conceitos Conceitos 

1. Aplicação de conhecimentos teóricos  6.Auto-Desenvolvimento  

2. Responsabilidade  7.Iniciativa e Cooperação  

3. Capacidade de Relacionamento  8. Criatividade e Zelo  

4. Qualidade e Interesse pelo Trabalho  9.Planejamento/Organização  

5. Facilidade de Compreensão e Auto Crítica  10. Apresentação Pessoal  

TOTAL  

 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Supervisor de Campo 

 

CONCEITOS 
O supervisor de campo se responsabilizara, após recebidas todas as informações da 

coordenação de estágios, de receber, preencher e devolver a ficha de avaliação de 

desempenho do estagiário, que tem sua importância na avaliação e conceito do acadêmico, 

pois se trata da nota a ser atribuída na N1.  

Os 10 itens deverão ser cuidadosamente analisado e verificado pelo Supervisor de Campo, 

que após isso terá seu juízo de valor e poderá conceituar cada um, considerando os valores 

de 0,1 à 1,0. 

 
 
Data: _______/______/_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

Pró-Reitoria de Graduação 

Coordenação de Estágio, Monitoria e Egressos 

Av. Universitária, 1440, Setor Universitário, Telefone: (62) 3946-1187, Goiânia/GO, CEP 74.605-010 

Página 8 

 

 

 
 
 
FATORES 

1. Aplicação de conhecimentos teóricos: Capacidade em aplicar conhecimentos 

teóricos para um melhor desempenho em suas atividades. 

2. Responsabilidade: Empenho no cumprimento das tarefas, com assiduidade. 

3. Capacidade de relacionamento: Capacidade de integrar-se ao grupo de 

trabalho favorecendo um clima de solidariedade, respeito, solidez e ética. 

4. Qualidade e interesse das atividades: Nível das atividades desenvolvidas, 

considerando o grau de complexidade, exatidão, dentro dos padrões 

estabelecidos para um estagiário. Bem como, sua dedicação, disposição e 

presteza demonstrada no desenvolvimento das atividades. 

5. Auto-crítica e Facilidade de Compreensão: Aptidão para observar e analisar os 

elementos de um problema, chegando à compreensão lógica do todo. Assim, com 

se capaz de reconhecer seus próprios erros e limitações. 

6. Auto-desenvolvimento: Esforço e interesse demonstrados na aquisição de 

conhecimentos/habilidades, por iniciativa própria visando o aperfeiçoamento de 

seu desempenho. 

7. Criatividade e Zelo: Capacidade de criar ideias originais, exequíveis e 

adequadas à situação, além de cuidado dispensado no manuseio de 

equipamentos e/ou outros materiais para execução das atividades. 

8. Planejamento/Organização: Uso de meios racionais para a realização das 

atividades. 

9. Iniciativa e Cooperação: Capacidade de tomar decisões, respeitando a 

hierarquia e de sugerir soluções aos problemas emergentes, bem como 

capacidade de oferecer e solicitar colaboração de terceiros para execução das 

atividades. 

10. Apresentação pessoal: Vestimenta adequada, vocabulário condizente e 

conduta comedida. 
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AVALIAÇÃO DO ESO PELA BANCA AVALIADORA 

 

Nome aluno: _______________________________________________________ 

Orientador: ________________________________________________________ 

Membro da banca: __________________________________________________ 

Data ____/____/_____horário: início___________ término _____________ 

 

1. APRESENTAÇÃO ORAL DO ESO (peso de 40% da nota) 

1.1. Segurança: na apresentação e nos questionamentos: (valor: 0,0 a 1,0): ________ 

1.2 Coerência: com o assunto abordado no trabalho: (valor: 0,0 a 1,0): ________ 

1.3 Objetividade e clareza nas informações: das atividades desenvolvidas: (valor: 0,0 a 

1,0): ________ 

1.4 Postura: E qualidade de utilização dos recursos audiovisuais: apresentação durante 

a defesa, tipo de recurso audiovisual do mesmo: Valor: (0,0 a 1,0): ________ 

 

Nota da apresentação _______________ 

 

 

2. NOTA PARTE ESCRITA (peso de 60% da nota): 

 

2.1 Em relação a elaboração do documento, seguiu as normas do manual: (valor: 0,0 

a 1,0): ________ 

2.2 Objetividade e clareza nas informações escritas, sobre as atividades 

desenvolvidas: (valor: 0,0 a 2,0): ________ 

2.3 Literaturas utilizadas atuais, conforme orientado no manual, sendo livros a 

partir do ano de 2000 e artigos científicos, resumos e manuais a partir do ano de 

2005: (valor: 0,0 a 1,0): ________ 

2.4 Esgotou o assunto abordado, conforme literaturas disponíveis em sites, livros, 

revistas: Valor: (0,0 a 2,0): ________ 

 

Nota da parte escrita: ______________ 

 

 

______________________________ 

Professor (a) Examinador (a) 
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MODELO MEDIA DA N2 DA AVALIAÇÃO DO ESO 

 

Acadêmico (a): _________________________________________________ 

Orientador (a): ________________________________________________ 

Data: ___________/__________/______ horário: _____:_______ 

 

Nome do Membro da Banca Nota apresentação Nota parte escrita Rubrica 

 

_____________________________ 

 

________ 

 

_________ 

 

__________ 

 

_____________________________ 

 

________ 

 

_________ 

 

__________ 

 

_____________________________ 

 

________ 

 

_________ 

 

___________ 

 

(1) Media da apresentação oral (40%) ______________ 

(2) Média da parte escrita (60%) ______________ 

NOTA FINAL N2 (1) + (2) ______________ 

 

 

___________________________________________________ 

Presidente da banca 

 


